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1. OCENA WYBORU PROBLEMATYKI ROZPRAWY 

 Problematyka recenzowanej rozprawy doktorskiej związana jest z oceną efektywności 

procesów wytwarzania warstw powierzchniowych. Procesy azotowania należą do grupy 

metod inżynierii powierzchni, w których obserwuje się w ostatnich latach daleko idącą 

modyfikację poprzez rozwój nowych niekonwencjonalnych sposobów w tym m.in. 

azotowania jonowego metodą „active screen”. 

 Głównym celem pracy jest ocena efektywności technologicznej, energetycznej  

i ekonomicznej procesu azotowania jonowego stali X5CrNi18-10 przeprowadzanego 

klasycznie na katodzie w stosunku do nowoczesnej metody z zastosowaniem aktywnego 

ekranu – tzw. metoda „active screen”  a ponadto taki dobór parametrów tego procesu, które 

zapewnią uzyskanie poprawnych właściwości przy jednoczesnym obniżeniu 

energochłonności czyli wzrostem efektywności. 

 Wybór tematu oraz zakres ocenianej pracy uważam za bardzo interesujący,  

a jednocześnie trudny biorąc pod uwagę uwarunkowania obowiązujące w przemyśle. 

Prezentowane w pracy dane dotyczą procesów azotowania jonowego realizowanych  

w laboratorium uczelnianym Politechniki Częstochowskiej w piecu półprzemysłowym do 

procesów jarzeniowych. Proste przeniesienie uzyskanych w tych warunkach wyników jest 

utrudnione jednak wskazuje istotne dla tego procesu elementy, gdzie efektywność może być 

oceniana i skutecznie zmieniana. Podjęcie się realizacji przez Doktorantkę pozwoliło na 

poszerzenie wiedzy o aspekty poznawcze, z perspektywą aplikacji praktycznej procesu 

azotowania jonowego metodą „active screen” w warunkach przemysłowych. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA ROZPRAWY 

 

 Recenzowana praca jest opracowaniem o charakterze eksperymentalno-analitycznym, 

opartym w zasadniczej części na badaniach własnych Doktorantki. Całość opracowania 

obejmuje 139 stron tekstu A4, łącznie ze spisem treści, przeglądem literatury, badaniami 



własnymi, ich wynikami, oceną efektywności i podsumowaniem, zakończonym 

stwierdzeniami i wnioskami.  

 Rozprawa jest podzielona na 11 rozdziałów, z których większość jest rozbudowana  

o kilka podrozdziałów. W streszczeniu i wstępie Autorka wskazuje na główne aspekty 

procesu azotowania jonowego prowadzonego klasycznie oraz innowacyjnego metodą „active 

screen” w aspekcie oceny efektywności przy niskotemperaturowym i krótkookresowym 

azotowaniu stali austenitycznej X5CrNi18-10. 

 W rozdziale 1 przeglądu literatury pt. „Efektywność” opisano ewolucję pojęcia, 

wymieniono kategorie efektywności oraz metody, techniki i mierniki oceny procesu 

produkcyjnego. Przytaczając pojęcia z literatury źródłowej dokonano przeglądu 

dotychczasowej wiedzy odnośnie efektywności procesów wytwarzania. Termin efektywność 

jak cytuje Autorka jest relacją lub różnicą między uzyskanymi efektami i poniesionymi 

nakładami. Brak jest jednak uniwersalnego modelu efektywności stąd trudności w tworzeniu 

odpowiednich mierników oceny. Rozdział ten został starannie zredagowany i zilustrowany. 

 Rozdział 2 pt. „Stale austenityczne” dotyczy krótkiej charakterystyki grupy 

materiałów, z której pochodzi wybrany do badań własnych gatunek stali. 

 W rozdziale 3 pt. „Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stali austenitycznych” 

opisano w skróconej formie operacje przesycania i starzenia oraz azotowanie, nawęglanie  

i naborowywanie z obróbek cieplno-chemicznych. Bardziej szczegółowy opis dotyczył 

„Niekonwencjonalnych technik obróbek jarzeniowych” zamieszczony w rozdziale 4 pracy. 

Opisano techniki jonowe procesu azotowania z uwzględnieniem urządzeń do prowadzenia 

tych procesów oraz szczegółowo azotowanie jonowe metodą active screen w tym 

niskotemperaturowe azotowanie jonowe stali austenitycznej. Na szczególną uwagę zasługuje 

opis modeli mechanizmu azotowania jonowego stali austenitycznych, gdzie stwierdzono, że 

modele azotowania jonowego opracowane głównie dla klasycznego azotowania katodowego 

nie uwzględniają aktywnego ekranu, który zmienia w dużym stopniu przebieg procesu. 

Zjawiska fizyczne zachodzące podczas azotowania jonowego z wykorzystaniem metody 

„active screen” zostały opisane przez promotora rozprawy w cytowanej publikacji [71]. 

 W rozdziale 6 „Ekonomiczne aspekty azotowania jonowego metodą „active screen” 

Doktorantka wskazała za doniesieniami literaturowymi możliwości oceny ekonomicznej 

badanego procesu w stosunku do klasycznego azotowania jonowego podając stosowne koszty 

związane z prowadzonymi procesami w warunkach laboratorium w Politechnice 

Częstochowskiej. 

Badania własne otwiera rozdział 7 „Tezy i cele pracy”, gdzie sformułowano tezę rozprawy 

oraz cel naukowy i cel utylitarny pracy. Teza pracy „niskotemperaturowe i krótkookresowe 

azotowanie jonowe stali austenitycznej X5CrNi18-10, z zastosowaniem ekranu 

aktywnego charakteryzuje się wyższą efektywnością ekonomiczną w odniesieniu do 

klasycznego azotowania jonowego na katodzie” została sformułowana prawidłowo. 

Dlaczego w tytule tego rozdziału pojawiło się „tezy” skoro jest tylko jedna?   

 W rozdziale 8 „Metodyka badań” wytypowano materiał do procesu azotowania, 

scharakteryzowano stanowisko do azotowania jonowego oraz opisano podstawowe metody 

badawcze wykorzystywane w pracy. W oparciu o badania wstępne dobrano parametry 

procesu azotowania jonowego, gdzie temperatura wynosiła 325, 350, 375 i 400°C a czas 

odpowiednio 2, 3 i 4h. 



 Kolejną część rozprawy otwiera rozdział 9 pt. „Wyniki badań”, gdzie w kolejnych 

podrozdziałach określono głębokość dyfuzji azotu, wykonano pomiary mikrotwardości  

i odporności na ścieranie oraz przeprowadzono badania mikrostruktury i składu fazowego 

otrzymanych warstw. Na podkreślenie zasługuje podrozdział 9.5, gdzie na dyfrakcjach 

GIXRD zaprezentowano różnice w budowie warstw w obu stosowanych metodach 

azotowania.  

 Rozdział 10 pracy pt. „Efektywność procesu azotowania jonowego metodą active 

screen” stanowi zasadniczą część rozprawy i dotyczy obliczeń efektywności technologicznej, 

energetycznej i ekonomicznej stosowanych procesów. W postaci tabelarycznej i wykreślnej 

Doktorantka ilustruje uzyskane wyniki obliczeń. Stwierdzono znaczny wzrost (od 67% do 

500%) głębokości dyfuzji azotu w zastosowanej metodzie w odniesieniu do klasycznego 

azotowania jonowego przy równoczesnym wzroście mikrotwardości i spadku zużycia 

ściernego. Przy ocenie efektywności energetycznej stwierdzono, że w każdym zestawie 

próbek o zbliżonych głębokościach dyfuzji azotowanie z zastosowaniem metody „active 

screen” cechuje się wyższą efektywnością w odniesieniu do azotowania katodowego. 

 Analizę wyników badań przedstawiono w rozdziale 11, gdzie przeprowadzono 

wielomianową interpolację uzyskanych wyników. Wyznaczono zależności wskazują na skalę 

i kierunek zmian porównywanych wskaźników efektywności.  

 Całość rozprawy zakończona jest krótkim podsumowaniem, stwierdzeniami  

i wnioskami. Doktorantka kolejny raz wskazuje, że uzyskano wzrost efektywności procesu 

azotowania jonowego z zastosowaniem metody active screen w odniesieniu do azotowania 

katodowego. Przyjęte w rozprawie parametry procesu spowodowały 2÷6-krotny wzrost 

grubości otrzymanej warstwy w porównaniu do azotowania na katodzie. Potwierdzono 

cytowany w rozprawie schemat budowy warstwy naazotowanej, gdzie wyróżniono dwa 

obszary: przypowierzchniowy z wydzieleniami azotków chromu w osnowie austenitu 

przesyconego azotem oraz wewnętrzny zbudowany z jednorodnego austenitu przesyconego 

azotem. 

 Opracowania zamyka spis literatury obejmujący 154 pozycje renomowanych 

czasopism w większości zagranicznych, książek, materiałów konferencyjnych, w tym 15 

pozycji współautorstwa Doktorantki. Taki zestaw literatury gwarantuje, że w pracy opisano 

aktualny stan wiedzy. Całość opracowania zamyka streszczenie pracy w języku angielskim. 

 Biorąc pod uwagę układ pracy i strukturę podziału treści na poszczególne rozdziały  

i podrozdziały uważam, że merytorycznie jest to konstrukcja poprawna i spełnia wymagania 

rozpraw doktorskich w dyscyplinach technicznych.  

 

3. UWAGI OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE 

  

 Recenzowana praca dotyczy oceny efektywności nowoczesnej technologii 

wytwarzania (będącej częścią składową dyscypliny naukowej „Inżynieria produkcji”) 

twardych, odpornych na ścieranie warstw azotowanych na podłożu stali austenitycznej. 

Uzyskane wyniki zaprezentowane w pracy są interesujące i stanowią podstawę do podjęcia 

działań nad wdrożeniem technologii azotowania jonowego metodą active screen na szerszą 

skalę. 



 Biorąc pod uwagę aspekt technologiczny i ekonomiczny rozprawy i realną możliwość 

wykorzystania wyników badań we wdrożeniu badanej technologii  

w warunkach przemysłowych, za istotny dorobek Doktorantki należy uznać: 

 wnikliwą analizę aktualnego stanu wiedzy z zakresu zagadnień związanych  

z procesem azotowania a szczególnie azotowania jonowego; 

 przeprowadzenie obszernego zakresu badań wpływu sposobu, parametrów procesu  

i wariantów obróbki cieplno-chemicznej na właściwości warstw naazotowanych na 

podłożu stali X5CrNi18-10; 

 pozyskanie wiedzy o charakterze poznawczym, nad efektywnością procesu 

azotowania niskotemperaturowego przy zastosowaniu azotowania jonowego metodą 

active screen. 

W tak obszernym zakresie zrealizowanych badań eksperymentalnych i obliczeń nie 

sposób jest uniknąć pewnych błędów i niejasności, które nasuwają się przy czytaniu treści 

rozprawy. W niczym nie umniejszają one wartości pracy a pomogą Autorowi w późniejszym 

wykorzystaniu wyników w przyszłych publikacjach, a mianowicie:  

 w przeglądzie literatury Doktorantka w kilku miejscach zmienia treść informacji 

zaczerpniętej z cytowanej literatury na mającą inne znaczenie niż w oryginale, np.;  

 na str. 24 w rozdziale 2.1 pisze „Taką zawartość Cr i Ni posiada właśnie 

najbardziej popularny gatunek stali austenitycznej X5CrNi18-10, której produkcja 

wynosi ponad 50% wszystkich gatunków stali austenitycznych [32-34]” a w 

cytowanej książce prof. Blicharskiego z której ta informacja pochodzi jest jeszcze 

„odpornych na korozję”; 

 co Doktorantka miała na myśli pisząc dalej o stalach austenitycznych, że „stale te 

charakteryzuje duża ciągliwość, spawalność, formowalność, odporność na pękanie 

i kruchość”. W cytowanej tej samej książce napisano, że „charakteryzują się ….  

i odpornością na pękanie w temperaturze ciekłych gazów, gdyż w miarę obniżania 

temperatury nie przechodzą w stan kruchy”; 

 w rozdziale 3.1 na str. 27 napisano „Struktura austenityczna stali oraz stopów 

metali nieżelaznych …” natomiast w oryginale [31] napisano „stale o strukturze 

austenitycznej a także inne stopy – głównie metali nieżelaznych…”. Nie ma 

austenitu w stopach metali nieżelaznych. 

 w rozdziale 3.2 na str. 27 Doktorantka pisze „stale austenityczne mają szerokie 

zastosowanie ….jednak ich zużycie jest ograniczone ze względu na niską twardość  

i odporność na zużycie ścierne”. Proszę o wyjaśnienie tej sprzeczności. 

 przy czytaniu schematu doboru parametrów procesu azotowania nasuwa się pytanie: 

„Czym kierowała się Autorka przy doborze temperatury oraz czasu azotowania 

niskotemperaturowego w obranym planie doświadczeń? Z analizy wyników badań 

wyłania się wniosek, że tak w jednej jak i w drugiej metodzie azotowania koncentracja 

azotu w warstwie powierzchniowej po azotowaniu w 325°C w czasie 2 i 3h jest 

znikoma i nie będzie istotnie poprawiać odporności na ścieranie oraz mikrotwardości 

badanej stali. 

 konsekwencją tak dobranych parametrów azotowania  niskotemperaturowego są 

procentowe wskaźniki zużycia ściernego przekraczające 16000%. Jest to porównanie 



pomiędzy materiałem z warstwą naazotowaną i materiałem bez tej warstwy. Proszę o 

komentarz przy takim sposobie oceny efektywności procesu. 

Czytając tekst rozprawy natknąłem się również na błędy słowne, stylistyczne  

i interpunkcyjne, które nie powinny się pojawić przy uważnej korekcie tekstu. Uwagi te 

przekazałem bezpośrednio Doktorantce do późniejszego wykorzystania. 

 

4. WNIOSEK KOŃCOWY 

Podjęty w pracy temat jest bardzo aktualny i ważny, ponieważ umożliwia racjonalną, 

popartą oceną efektywności modyfikację istniejącej technologii wytwarzania warstw 

azotowanych na powierzchni stali austenitycznej poprzez zastosowanie ekran aktywnego w 

procesie azotowania jonowego. Pracę oceniam jako dobrą i wartościową. Badania wykonane 

przez Doktorantkę stanowią wkład w poznanie efektywności technologii azotowania 

jonowego metodą active screen. Przyjęta teza została udowodniona a cele badań zostały 

zrealizowane. Doktorantka wykazała się umiejętnością wykonania badań i ich analizy 

ekonomicznej. 

Podsumowując wyrażam opinię, że rozprawa doktorska Pani mgr inż. Marzeny 

Ogórek nt. „Efektywność azotowania jonowego stali austenitycznej X5CrNi18-10 

metodą active screen” spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim (Ustawa  

z dnia 14.03.2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym) i na tej podstawie 

rekomenduję Radzie Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

Politechniki Częstochowskiej przyjęcie rozprawy i dopuszczenie jej Autora do 

publicznej obrony.  

 

 

 


